
 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

PPHU MARCUS MAREK BARTOSZEK 

ul. Graniczna 7a 

42-300 Myszków 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Oferta stanowi odpowiedź na zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia 

proinnowacyjnych usług doradczych 

 

1. Dane oferenta: 

Nazwa  

Adres siedziby  

NIP  

REGON  

Osoba uprawniona do 
kontaktowania się ze  
Zleceniodawcą 

imię i nazwisko  

telefon  

adres e-mail  

 

2.  Oferuję wykonanie usług, stanowiących przedmiot zamówienia w następującej cenie i 
terminie: 

Proinnowacyjne usługi doradcze, zgodnie z zakresem określonym w III.3 
zapytania ofertowego 

 

Zadanie Cena netto 
wykonania 
usług w zł 

Cena brutto 
wykonania 
usług w zł 

Termin 
wykonania 

usług w dniach 

1. Analiza alternatywnych ścieżek 
rozwoju poprzez wdrażanie innowacji 

   

2. Uszczegółowienia i oceny wybranej 
ścieżki rozwoju związanej z 
wdrażaniem innowacji; 

   

3. Przygotowanie szczegółowego 
modelu finansowego dla 
opracowywanej lub wdrażanej 
innowacji 

   

4. Identyfikacja i mapowanie kluczowych 
procesów biznesowych związanych z 
wdrażaniem innowacji, ich 
modyfikacji i optymalizacji 

   



 

5. Pomoc w opracowaniu dokumentacji 
funkcjonalnej lub technicznej 
niezbędnej do wdrożenia innowacji 

   

6. Analiza ryzyka wdrożenia innowacji    

7. Doradztwo, pomoc i szkolenia w 
pełnym wdrożeniu innowacji 

   

8. Monitorowanie i ocena efektów 
wdrażania innowacji 

   

9. Analiza wpływu wdrożenia 
innowacyjnej technologii na 
środowisko naturalne 

   

10. Opracowanie strategii marketingowej 
dla wyrobu lub usługi będącej 
przedmiotem wdrożenia innowacji 

   

11. Pozostałe uzasadnione doradztwo 
niezbędne do wdrożenia innowacji 
technologicznej 

   

 

Cena łączna netto w zł: ……………………………….. 

Cena łączna brutto w zł: ……………………………… 

Łączny termin realizacji usługi w dniach: …………………… 

 

3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do 

niego zastrzeżeń. 
 

4. Oferta jest ważna do dnia 15.12.2017r. 
 

5. Informacja o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu: Oświadczam, że Oferent 

nie znajduje się w stanie likwidacji lub upadłości. 
 

6. Oświadczenie Oferenta dotyczące braku powiązań:  

Oświadczam o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Przez 

powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne 

powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa 
drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 



 

7. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku poświadczenia przeze mnie nieprawdy, oferta 

zostanie odrzucona. 

 

 
Załącznik: 

1. Potwierdzenie akredytacji i lista ekspertów 
 

 

 

 

 

 

 

………. ………….2017   …………………………………………………… 

 

Miejsce i data Podpis i pieczęć osoby uprawnionej 

 


